Egetoft – Aktivitet og Træning

Generalforsamling 2020
Tirsdag den 3. marts kl. 13.30

Beretning
Aktivitetsniveauet har været i konstant stigning, for et år siden havde vi
ca. 1000 deltagere pr. uge, hvor mange vi har nu ved vi ikke med
sikkerhed, men det har været nogenlunde stabilt i flere år. Mange
enkeltarrangementer er ikke talt med, så antallet af brugere er noget
højere.
Sommeraktiviteterne/turene i 2019 havde en meget fin tilslutning.
Der har været rigtig mange arrangementer i det forløbne år, bl.a.
Fest- og kulturugen med rigtig mange aktiviteter på Egetoft, såvel inde som ud af huset.

”Ingen skal spise alene” arrangeres i samarbejde med Ældresagen
(Søger penge) Frivilligkontoret, Røde Kors, Kræftens bekæmpelse og
Hjerteforeningen
2 gange årligt, god tilslutning.
SPISEVENNER: 32 ønsker at være med, opretter et hold mere.
Spansk: 9-10 deltagere

Ture og udflugter
Der er planlagt en lang række aktiviteter hen over sommeren, der vil blive
informeret løbende herom.

Frivilligdagen
Leif Maibom, Sønderborgrevyen – Et fint rigt god oplevelse.

Fest- og Kulturugen
Fest- og Kulturugen 27. marts – 5. april
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I ugen løb er der en lang række af aktiviteter på Egetoft.
Se programmet i Områdebladet og på Egetofts hjemmeside.
Mediecentret
Færre deltagere
Stadig en del årskurser, korte kurser i brug af Ipad og telefon, fin
tilslutning til slægtsforskning og billedbehandling.
Åben IT-Cafe på loftet hver torsdag kl. 10.00 -12.00 med hjælp til drift og
vedligeholdelse. Godt besøgt

Weekend åbent
Fortsat 500.000 kr. til varme hænder. (weekendaktiviteter)
2 personer ansat
Ingen penge til aktiviteter. Vi har søgt og fået § 18 midler
Åbent hver anden weekend, en bred vifte af tilbud bl.a. ture ud af huset.
Der skal være en eller anden aktivitet og lidt at spise, mad eller
kaffe og kage.

Renovering af 1. sal
Intet nyt, der bliver rettet en forespørgsel til Vejle Kommune.
Vi håber stadig på, at der bliver plads i budgettet for 2020.

§18 midler – hvordan gik det.
I 2019 fik VI kr. 97.500 i 2019 (65.000 kr. i 2018, 95.000 kr. i 2017), heraf
16.289 kr. til weekendaktiviteter.
Tildelingskreterierne blev ikke fulgt, men alle ansøgere fik ca. 65% af det
ansøgte beløb.
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I 2020 har vi fået alt, det vi har søgt om total kr. 132.000.
Ud over dette har ”Spis Sammen” fået kr. 10.000 og
Sangholdet har også fået kr. 10.000.

Visionsdag
Den 22. april har Centerrådet ”visionsdag”, Dorthe Bladt og
Kirsten Sphør, Vejle Kommune, kommer med et oplæg, og vi skal
diskutere nye tiltag og aktiviteter.

Personale
Vi fejrede Anna Østerbergs 25 års ansættelse i Egtved/vejle Kommune.
Bente Sørensen valgte at gå på pension i efteråret.
Ingrid Laudal valgte at gå på pension 31.12.
Trine Blåbjerg er flyttet fra køkkenet til aktivitetsdelen fra 1. jan 2020.
Pr 1. januar 2020 har vi ansat Ragnhild Nielsen og Birgit Jensen i køkkenet.
Tak til de ansatte og til Centerlederen for en fantastisk indsat og for et
rigtigt godt samarbejde.
Frivillige
Jeg vil gerne på Centerrådets vegne sige tak til alle de frivillige, der har
ydet en prisværdig indsats på Egetoft. I er værdsat af alle brugere.
Vi kan altid bruge nye frivillige.
Alt i alt – vi har haft et forrygende år – igen.
Tak for et rigtigt spændende år
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